
 ROCZNY WEEKENDOWTY KURS KONSTRUKCJI ODZIEŻY
DAMSKIEJ/MĘSKIEJ

Rozkład godzinowy:

9.00-9.45    9.45-10.30   10.30-11.15    11.15-12.00    12.00-13.00 przerwa   13.00-13.45    13.45-14.30    14.30-
15.15   15.15-16.00

GODZINA
ZAJĘĆ

LICZBA 
GODZIN

DZIEŃ DATA ZAKRES MATERIAŁU UWA
GI

WRZESIEŃ 2017
9-16 8 sobota 09.09.2017 WSTĘP DO KONSTRUKCJI

-wstęp do konstrukcji odzieży-antropometryczne 
-sposoby mierzenia sylwetek, tabele  rozmiarów damskich i 
męskich,
-KONSTRUKCJA SPÓDNICY PODSTAWOWEJ 
-rysowanie siatki konstrukcyjnej spódnicy podstawowej dla 
rozmiaru  36  i  na własne wymiary,
-zasady tworzenia form i szablonów,
-ćwiczenia z szycia-zapoznanie się z maszynami domowymi i 
specjalistycznymi przemysłowymi
-próbne przeszycie spódnicy na własny wymiar z tkaniny 
zastępczej – przymiarka i korekta szablonów,
-zasady rysowania  podszewki do spódnicy podstawowej z 
odszywanym rozporkiem

9-16 8 niedziela 10.09.2017
9-16 8 sobota 23.09.2017
9-16 8 niedziela 24.09.2017

PAŹDZIERNIK 2017
9-16 8 sobota 07.10.2017 -konstrukcja spódnicy z koła, półkoła,

- konstrukcja spódnicy z trapezu i klinów,
 -modelowanie spódnic fantazyjnych na podstawie form 
spódnicy podstawowej z wykorzystaniem różnych cięć i linii 
modelowych,
-zasady stopniowania spódnicy.
MATERIAŁOZNAWSTWO ODZIEŻOWE 

9-16 8 niedziela 08.10.2017
9-16 8 sobota 21.10.2017
9-16 8 niedziela 22.10.2017

LISTOPAD  2017
9-16 8 sobota 04.11.2017 -KONSTRUKCJA SPODNI PODSTAWOWYCH,

-rysowanie konstrukcji,tworzenie form i szablonów – zasady 
rysowania małych elementów: 
kieszenie, rozporek, mankiety,
- przeszycie próbne, nanoszenie korekty,
 -modelowanie spodni wg własnego projektu,
-zasada tworzenia kolanówki w spodniach, kiedy ją stosujemy?
-konstrukcja spodni typu jeans.
-konstrukcja spodni męskich. 
-zasady stopniowania spodni.

9-16 8 niedziela 05.11.2017
9-16 8 sobota 18.11.2017
9-16 8 niedziela 19.11.2017

GRUDZIEŃ 2017
9-16 8 sobota 02.12.2017 -KONSTRUKCJA BLUZKI DAMSKIEJ 
9-16 8 niedziela 03.12.2017



-rysowanie siatki konstrukcyjnej bluzki podstawowej w rozm 36 
i na własny wymiar,
-konstrukcja rękawa podstawowego bluzki,
-szycie próbne bluzki – przymiarka i nanoszenie korekt na 
szablonach
-modelowanie bluzek i rękawów fantazyjnych,

9-16 8 sobota 16.12.2017
9-16 8 niedziela 17.12.2017

STYCZEŃ 2018
9-16 8 sobota 06.01.2018 -konstrukcja kołnierzy 

-modelowanie  bluzki z rękawem  typu raglan, 
-zasady stopniowania bluzki bez zaszewki.
-KONSTRUKCJA KOSZULI MĘSKIEJ,
-rysowanie siatki konstrukcyjnej koszuli męskiej
-rysowanie siatki konstrukcyjnej rękawa

9-16 8 niedziela 07.01.2018
9-16 8 sobota 20.01.2018
9-16 8 niedziela 21.01.2018

LUTY  2018
9-16 8 sobota 03.02.2018 -konstrukcja bluzy męskiej,

-modelowanie bluzy męskiej wg własnego projektu.
KONSTRUKCJA SUKNI DAMSKIEJ 
na własne/wybrane wymiary,
-rysowanie form, szablonów,
-modelowanie klasycznej sukni z rękawem na podszewce,

9-16 8 niedziela 04.02.2018
9-16 8 sobota 17.02.2018
9-16 8 niedziela 18.02.2018

MARZEC 2018
9-16 8 sobota 03.03.2018 -szycie próbne, przymiarka nanoszenie korekt,

-zasady rysowania podszewek,
-modelowanie sukni wg własnego projektu
KONSTRUKCJA ŻAKIETU PODSTAWOWEGO
-rysowanie siatki konstrukcyjnej na własny wymiar,

9-16 8 niedziela 04.03.2018
9-16 8 sobota 17.03.2018
9-16 8 niedziela 18.03.2018

KWIECIEŃ 2018
9-16 8 sobota 14.04.2018 -zasady przenoszenia zaszewek- cięcia francuskie,

- konstrukcja i modelowanie rękawa dwuczęściowego
-konstrukcja i modelowaniem kołnierza z rewersem i innych 
fantazyjnych-przeszycia próbne kołnierzy,

9-16 8 niedziela 15.04.2018
9-16 8 sobota 28.04.2018
9-16 8 niedziela 29.04.2018

MAJ  2018
9-16 8 sobota 12.05.2018 -modelowanie żakietu wg własnego projektu, 

-przeszycie żakietu,
-opracowanie elementów klejonych oraz drobnych elementów, 
-tworzenie obłożenia i podszewki,
-stopniowanie żakietu podstawowego.

9-16 8 niedziela 13.05.2018
9-16 8 sobota 26.05.2018
9-16 8 niedziela 27.05.2018

CZERWIEC 2018
9-16 8 sobota 09.06.2018 KONSTRUKCJA WYROBÓW Z DZIANIN

-zapoznanie się ze specyfiką wyr. Dzianinowych
-konfekcjonowanie wyrobów dzianinowych,
-rysowanie konstrukcji  T-Shirtu (unisex), bluzki bez zaszewki
-konstrukcja bielizny-majtki damskie,stanik sportowy,body
-podsumowanie  materiału.
ZAJĘCIA Z KOMPUTEROWEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
CAD/CAM- prezentacja systemów  + ćwiczenia 

9-16 8 niedziela 10.06.2018
9-16 8 sobota 23.06.2018
9-16 8 niedziela 24.06.2018

ŁĄCZNA ILOŚĆ 
GODZIN: 320 

GODZIN



ZALETY KURSU ROCZNEGO: 

 320 godzin ćwiczeń
 zawiera: konstrukcję I stopnia,konstrukcję II stopnia,elementy konstrukcji 

męskiej,konstrukcja wyrobów z dzianiny, elementy bielizny,
 materiałoznawstwo odzieżowe,
 stopniowanie szablonów odzieżowych wybranego asortymentu: 

spódnicy,spodni,bluzki, sukni,żakietu,
 ćwiczenia- techniki szycia na maszynach specjalistycznych,
 modelowanie na manekinach,
 każde stanowisko wyposażone w stół kreślarski,manekin krawiecki,maszynę do 

szycia.
 prezentacja systemu komputerowego do konstrukcji odzieży INVENTEX, ZWTekstile

 OPŁATY ZA KURS:

OPŁATA ZA 
KURS

Ilość godz. w 
miesiącu

1 godz. Cena za 
godz.

Opłata miesięczna

MIESIĘCZNIE 32 45 min 20zł 640zł

ROCZNIE 320  45min 20zł 6.400zł

WPŁATA DOKONYWANA MIESIĘCZNIE 100% KWOTY 10 rat x 640zł=6.400zł

OPŁATA DOKONANA W II RATACH -5%  I RATA -3.040 zł  
 II RATA-3.040zł

OPŁATA DOKONANA W CAŁOŚCI ZA KURS -7% 5.950zł


